
 

 

 

 

 

 

CURS ESCOLAR: 2022-2023 

NORMATIVES DE LA LLAR D’INFANTS MONTFERRER-CASTELLBÒ 

PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
 

És imprescindible complir amb les normes de funcionament del centre per tal 
d’oferir als nens i a les nenes un ambient agradable i benestant, així com una 

millor qualitat d’ensenyament. 
 
 
 
 
 
 
 
-L’horari lectiu és de les 8:45h fins les 17:00h.  
 Entrada al matí: 8:45h a 9:30h. 
 Sortida al migdia: 12:30 a 12:45h. 
 

Entrada/sortida tarda: 15h a 15:15h. 
 Sortida: 16:30h a 17h. 
 
 -L’horari extensiu  

Entrada horari especial al matí: 7:45 8:45h. 
Sortida horari especial a la tarda: 17:00h a les 18:00h (pel moment no 

s’imparteix per falta d’infants interessats. Tot i això, durant el curs es faran 
més sondejos per saber si hi ha més famílies interessades). 
 
Per la millor organització de la llar, preguem puntualitat i respecte en l’horari 
marcat. Durant el període d’adaptació, aquest serà més flexible. 
 
 
-En el Calendari escolar exposat en el centre educatiu i entregat a les famílies, 
trobareu tots els dies festius que es faran al llarg del curs. Aquest, podrà estar 
subjecte a canvis prèviament parlats i consensuats amb el consell escolar de la 
Llar. Els canvis seran avisats a les famílies amb la màxima antelació possible.  
 
-Es recomana llegir les informacions exposades al taulell d’anuncis. 
Igualment, si heu donat el permís a les tutores, reviseu el correu electrònic 
amb regularitat ja que la majoria d’informacions del curs es donen via mail. 
 
-Es donarà la opció de visitar la llar (portes obertes) abans de que l’infant 
s’incorpori a llar, sempre i quan es truqui prèviament al centre educatiu per 
estipular dia i hora de la visita. Si preferiu veure’ns des de casa, a la pàgina web 
del nostre ajuntament www.montferrercastellbo.cat trobareu  un vídeo 
promocional del nostre centre. 
 

http://www.montferrercastellbo.cat/


-Les quotes mensuals es faran efectives pel banc durant els 10 primers dies de 
cada mes. 
 
-L’edat mínima per començar a la llar és de 4 mesos. Tot i que per reservar 
plaça, els podreu matricular abans. 
 
-En cas que els pares o les mares no pugueu venir a buscar a l’infant a l’escola, 
únicament entregarem el/la nen/a a aquelles persones autoritzades per 
aquests (feu un full on consti; el nom complert i el DNI de mare/pare del nen/a, 
les dades de l’infant i el nom complert més el DNI de la persona que el recollirà. 
Hauria de citar-hi també, la data o període en que s’autoritza a aquesta 
persona. Tot això, amb la deguda signatura del pare/mare de l’alumne). 
 
-La inscripció i matrícula serà durant el període d’inscripció establert per 
l’Ajuntament de Montferrer. A part, les educadores estipularan amb cada 
família un dia per realitzar l’entrevista personal. En cas que hi hagi places 
vacants, es donarà la opció de poder inscriure a un nou alumne durant el 
transcurs del curs.  
 
-S’utilitzarà la llengua catalana tot i que es respectarà qualsevol altra llengua. 
 
 
-En cas de malaltia: 
 

Per elaborar aquest punt ens hem basat ens els criteris de no-assistència de 
l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants cedit per la Generalitat de Catalunya, i en  la 

in formació transmesa per l’associació de Pediatres dels Pirineus. 
 

• No es podrà assistir a la llar d’infants amb procés infecciós ni 

amb febre. Tot infant que marqui 37.5ºC o més, procedirem a 

trucar a les famílies perquè el vingueu a recollir.  

Quan un infant marxa de la llar amb febre, haurà de passar mínim 

24 hores fins que es pugui tornar a incorporar. A menys que el dia 

següent,  ens porteu un paper justificant del metge, on hi consti 

que l’infant pot assistir a l’escola. Tot i que tinguem el paper, si 

l’infant torna a presentar febre, la llar trucarà a les famílies per a 

que el vingueu a buscar. 

 

• Igualment tampoc es podrà assistir a la llar si l’infant mostra 

erupcions i alteracions contagioses de la pell sense catalogar, 

estomatitis (infeccions i llagues a la boca), conjuntivitis, mal 

blanc, paràsits intestinals, pediculosis (polls) sense tractament, i 

en general, amb qualsevol malaltia contagiosa. 

La reincorporació de l’alumne a la llar en cas de malaltia,  serà 

quan el nen/nena s’hagi recuperat. En cas de dubte, les 

educadores us demanarem un informe mèdic on consti que 

l’infant pot assistir a la llar. 

 



• Per llei no podem donar medicaments als infants. En tot cas i sota 

recepta mèdica, podran ser donats si les preses de medicament 

coincideixen amb l’horari lectiu. Els familiars heu d’escriure 

l’hora exacta i la quantitat detallada a la capsa.  

Pel que fa als tractaments homeopàtics, les preses hauran de 

coincidir fora de l’horari lectiu del centre ja que no se’ns permet 

subministrar cap tipus de medicament o medicina alternativa, 

com per exemple la homeopatia, sense recepta mèdica.  

 

- Els envasos per portar aliments a la llar d’infants, no poden ser de vidre (ni 
carmanyoles, ni iogurts, ni gots ... d’aquest material). 
 
-Els infants que portin el dinar de casa, les famílies haureu de firmar-nos una 
deguda autorització el dia de l’entrevista.  
Pel que fa als tapers, hauran de ser aptes pel microones i marcats amb el nom. 
Aquests, els haureu de posar a dins d’una carmanyola juntament amb un 
pitet. Els alumnes de P-2, hauran de portar un raspall de dents dins 
d’aquesta bossa.  
Escalfarem els dinars al microones tot i que si ho preferiu, podeu portar el 
menjar dins d’un termo perquè es mantingui calent i evitar així el recalentat 
d’aliments. 
 
 
- Els esmorzars: cada família portarà l’esmorzar dins d’una carmanyola 
diàriament (marcada amb el nom de l’infant).  Recordeu però que l’esmorzar a 
la Llar ha de ser lleuger. Sobretot en els alumnes de P-1 i P-2. 
 
- Els berenars: aquests només seran per als alumnes que es queden en horari 
extensiu de tarda. Es donarà a partir de les 17 hores i es farà igual que els 
esmorzars. Cada pare/mare portarà el berenar del seu fill o filla en una bossa 
apart (marcada amb el nom de l’infant). 
 
-El dia de les entrevistes d’inici de curs, caldrà avisar a l’equip educatiu si 
l’infant presenta algun tipus d’al·lèrgia o intolerància algun aliment. 
Igualment si aquestes, es presenten al llarg del curs. 
 
- Està prohibit portar qualsevol tipus de fruits secs sòlids i xuxeries.  
 
-Per evitar pèrdues i facilitar el treball de les educadores, tot el material de 
l’infant s’haurà de portar clarament marcat amb nom; motxilles, jaquetes i 
abrics (proveïdes amb tiretes per poder penjar-les), bufandes, gorres... 
Igualment amb tota la roba de recanvi. 
 
- La bata serà escollida per les famílies, caldrà posar-hi una veta per facilitar 
l’autonomia de l’infant a l’hora de penjar-se-la. Aconsellem que aquesta no 
tingui botons. Diàriament i per higiene, us posarem la bata la bossa per rentar, 
així que, us aconsellem, que en tingueu més d’una.  
 
- Per la seguretat de tots els infants i per evitar pèrdues, NO porteu joguines 
de casa. Tot i que durant el període d’adaptació, es donarà aquesta opció per 
facilitar la millor incorporació de l’infant a la llar. 
 
- Els 15 euros de dipòsit demanats per a la roba de llit que us deixarem (llençols 
i manta), es dipositaran com a fiança del préstec i a final de curs, quan es 



retorni la roba en les mateixes condicions que s’ha deixat, es retornarà també 
el dipòsit. Els llençols us els posarem per rentar un cop a la setmana. 
 
-Formació del consell escolar: la llar d’infants disposa d’un òrgan de govern i 
participació de les famílies a l’escola, anomenat consell escolar. 
L’equip educatiu proposarà a les famílies si en volen formar part de manera 
voluntària. Aquests/es pares/mares es reuniran un cop per trimestre, 
juntament amb les integrants de l’equip educatiu i la regidora d’educació del 
nostre municipi per valorar diferents temes sorgits dins del centre educatiu.  
De tots els pares i mares que en vulguin formar part, en sortirà un que serà el 
representant (el qual serà votat per totes les famílies de la llar mitjançant un 
fulletó que trobareu a les agendes escolars). El segon més votat serà el suplent. 
Els vostres vots seran totalment anònims i els haureu de dipositar a la bústia 
que trobareu al taulell de la llar, abans de la data marcada per fer el recompte. 
No obstant, totes les famílies que en vulgueu formar part, assistireu igualment 
a les reunions i tindreu el mateix dret de paraula.  
 
 
 
 

RECOMANACIONS DE LA LLAR 
 

1. És de vital importància que les famílies faciliteu tots els telèfons de 
contacte possibles i que comuniqueu qualsevol canvi de número 
telefònic o domicili a l’escola. 

 
2. Es recomana que la roba sigui còmoda; tipus xandall, sabates amb velcro 

i els pantalons sense cinturó ni tirants. D’aquesta manera entre totes i 
tots, facilitarem al màxim l’autonomia i la mobilitat de l’infant. Igualment 
us demanem que, en el cas dels petos, es puguin descordar per baix.  

 
3. Recordeu no portar caramels ni llaminadures en cap ocasió. Si algun 

pare/mare en porta, les educadores els dipositarem a les motxilles i cada 
família escollirà si li vol donar al seu fill o no (però no dins del recinte). 

 
Per aquells que vulguin celebrar l’aniversari, es podrà portar a l’escola 
fruita o coca de forn degudament embolicada i tancada. Recomanem 
que aquesta sigui sense xocolata. No es podran portar pastissos fets de 
casa.  
 

4. Cal tenir cura i fer bon ús dels llençols per la migdiada que us deixarem 
per tal que us puguem tornar els diners del préstec d’aquest, a final de 
curs.  
 

 
 
 
 
 

 
JUNTS FEM ESCOLA! 

 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!! 
 
 

Equip educatiu de la llar d’infants de Montferrer i Castellbò 
 


